ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

Προς: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) , Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ: Αίτηση Συμμετοχής Παρόχου στο Σχέδιο (Δράση) «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)»

Όνομα Παρόχου:……………………………………………………………………………..
Αρ. Εγγραφής Παρόχου: …………………………………………………………………
Αρ. ΦΠΑ: ………………………………………………………………………………………….

Στοιχεία κύριου προσώπου επικοινωνίας της Δράσης:
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………...
Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………………………………
Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………..
Αριθμός τηλεμοιοτύπου: ……………………………………………………………………………..
Αριθμός τηλεφώνου: …………………………………………………………………………………..
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: …………………………………………………

Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου:
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………….
Ιδιότητα: ……………………………………………………………………………………………………..
Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………..
Αριθμός τηλεμοιοτύπου: ……………………………………………………………………………..
Αριθμός τηλεφώνου: ……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: …………………………………………………….

Με την ιδιότητα μου ως νόμιμος εκπρόσωπος του ως άνω Παρόχου, υπευθύνως δηλώνω ότι επιθυμώ να
συμμετάσχω στο Σχέδιο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων και αποδέχομαι τα ακόλουθα:
1.

Τα προτεινόμενα Προγράμματα Υπηρεσιών που συνοδεύουν την παρούσα αίτηση ή θα
υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Δράσης καλύπτουν τις προδιαγραφές της Δράσης και
διαθέτουν Υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ονομαστικής ταχύτητας καθόδου
τουλάχιστον 100 Mbps, σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κ.Δ.Π. 72/2017 του ΓΕΡΗΕΤ.
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Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτό το έγγραφο, και όποιες άλλες
πληροφορίες παρέχονται στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στη Δράση, είναι ακριβείς και
αληθείς.
Κατανοώ ότι η χορήγηση λανθασμένων ή σκόπιμα παραπλανητικών πληροφοριών δύνανται να
έχουν τις νομικές συνέπειες και μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό μου από τη Δράση, βάσει
της διαδικασίας κλιμάκωσης που περιγράφεται στην Ενότητα 4 του Οδηγού Δράσης (βλ.
Παράρτημα Β).
Κατανοώ τη ροή της διαδικασίας (περιλαμβανομένου και της διαδικασίας των αιτημάτων
πληρωμής και εκκαθάρισης) που περιγράφεται στο Παράρτημα Β, Ενότητα 3. Τυχόν ερωτήματα
θα πρέπει να υποβληθούν προς το ΤΗΕ πριν την υποβολή της Δήλωσης Εγγραφής Παρόχου.
Βεβαιώνω ότι η εταιρεία/οργανισμός που εκπροσωπώ είναι σε θέση να συνάψει συμβατικές
σχέσεις με επιλέξιμους ιδιώτες («Φυσικά Πρόσωπα») για ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Βεβαιώνω ότι όλα τα Προγράμματα Υπηρεσιών που θα προσφέρω προς τα Φυσικά Πρόσωπα στο
πλαίσιο της Δράσης θα έχουν ελάχιστη διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μηνών.
Βεβαιώνω ότι είμαι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για να εξασφαλίσω ότι όλες οι αξιώσεις μου από
το ΤΗΕ στο πλαίσιο της Δράσης θα αφορούν πραγματικά τιμολογημένες δαπάνες (όπως
καθορίζονται στο Παράρτημα Β, Ενότητα 3), ότι καθεμία από τις επιχορηγούμενες συνδέσεις
συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της Δράσης (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Β,
Ενότητα 2), και ότι το μέγιστο συνολικό επιχορηγούμενο ποσό δεν θα υπερβαίνει τα
προβλεπόμενα όρια του Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis).
Κατανοώ ότι το ΤΗΕ ενδέχεται να προβεί σε τροποποιήσεις των όρων της Δράσης που
περιγράφονται στο παρόντα Οδηγό της Δράσης. Κάθε τυχόν αλλαγή θα μου κοινοποιείται με
λεπτομέρειες πριν από τη θέση της σε εφαρμογή και θα μου δίδεται η επιλογή είτε να αποδεχθώ
την αλλαγή είτε να από-εγγραφώ από τη Δράση.
Κατανοώ ότι το ΤΗΕ ενδέχεται να ορίσει τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την
πραγματοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης που θα εκτελεστούν για λογαριασμό του.
Κατανοώ ότι το ΤΗΕ δεν δίνει ουδεμία διασφάλιση ή αποδέχεται οποιαδήποτε σχετική ευθύνη
για την ικανότητα ή προθυμία οποιουδήποτε Φυσικού Προσώπου να τηρήσει τους συμβατικούς
όρους με τον Πάροχο του ή για τη δικαιοδοσία του να συνάψει σύμβαση ή να επιτρέψει την
εγκατάσταση σύνδεσης σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και ότι πριν τη σύναψη συμβάσεων με τα
Φυσικά Πρόσωπα θα πρέπει να ασκούνται με τη δέουσα επιμέλεια οι συνήθεις προσυμβατικοί
έλεγχοι.
Κατανοώ ότι με τη συμμετοχή μου στη Δράση αναλαμβάνω το σύνολο του κινδύνου που
προέρχεται από τη σύναψη σύμβασης και παροχής υπηρεσίας προς τα Φυσικά Πρόσωπα και ότι
το ΤΗΕ δεν μπορεί και δεν δεσμεύει τα Φυσικά Πρόσωπα στις συμβατικές τους σχέσεις με τους
Παρόχους.
Κατανοώ ότι σε περίπτωση διακοπής της επιχορηγούμενης σύνδεσης πριν από την συμπλήρωση
δώδεκα (12) μηνών, για οποιοδήποτε λόγο, οφείλω να ενημερώσω εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών το ΤΗΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης. Στην περίπτωση αυτή η
πληρωμή της επιχορήγησης από το ΤΗΕ θα γίνεται μόνο για το διάστημα λειτουργίας της
σύνδεσης, το δε Φυσικό Πρόσωπο δεν θα έχει δικαίωμα να διεκδικήσει επιχορήγηση για το
υπόλοιπο διάστημα.
Κατανοώ ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, οι συμβάσεις και οι λογαριασμοί των
Φυσικών Προσώπων καθώς και τα τεκμήρια συμμόρφωσης της προσφερόμενης υπηρεσίας με
τις προϋποθέσεις της Δράσης, θα αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληπτικού ελέγχου.
Επιπλέον, κατά την αποκλειστική διακριτικότητα του ΤΗΕ, οποιαδήποτε επιχορηγούμενη
σύνδεση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διευκρινήσεων ή/και ελέγχων. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι Πάροχοι φέρουν το βάρος να αποδείξουν ότι οι λογαριασμοί έναντι των
οποίων αιτούνται πληρωμή από τη Δράση έχουν νόμιμα εκδοθεί και σχετίζονται με υπηρεσίες
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που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Προγράμματα Υπηρεσιών (όπως περιγράφεται στο
Παράρτημα Β, Ενότητα 3). Έπειτα από σχετικό αίτημα, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
παρασχεθούν από τους Παρόχους εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη
της επικοινωνίας από το ΤΗΕ. Σε κάθε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη, το ΤΗΕ θα
ακολουθήσει τη Διαδικασία Κλιμάκωσης που περιγράφεται στο Παράρτημα Β, Ενότητα 4.
Κατανοώ ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρξει υποψία ή διαπίστωση απάτης, αδικήματος ή
σφάλματος Παρόχου, σε συνέχεια της Διαδικασίας Κλιμάκωσης της Ενότητας 4, το ΤΗΕ διατηρεί
τη δυνατότητα να ανακτήσει πληρωμές προς τον εν λόγω Πάροχο ή/και να τον διαγράψει από
Πάροχο στο πλαίσιο της Δράσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
Κατανοώ ότι το ΤΗΕ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αναστείλει τη Δράση και δεν θα πληρώσει
οποιαδήποτε Δελτία Επιχορήγησης τυχόν εκδοθούν μετά την ημερομηνία αναστολής της
Δράσης. Η γνωστοποίηση τυχόν αναστολής της Δράσης θα γίνει γραπτώς προς το κύριο πρόσωπο
επικοινωνίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
αναστολής. Για οποιαδήποτε αλλαγή του κυρίως προσώπου επικοινωνίας θα πρέπει να
ενημερώνεται εγγράφως το ΤΗΕ. Τυχόν αναστολή δεν επηρεάζει τα Δελτία Επιχορήγησης που θα
έχουν εκδοθεί προγενέστερα της αναστολής.
Κατανοώ ότι οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στην παροχή της υπηρεσίας, πέραν του μηνιαίου
κόστους του εγκεκριμένου Προγράμματος Υπηρεσιών (όπως δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης,
αποσύνδεσης, χρήσης /ομιλίας, συμπληρωματικών ή κατ’ επιλογή υπηρεσιών κλπ), δεν είναι
επιλέξιμη για επιχορήγηση και θα πρέπει να καλυφθεί στο σύνολό της από τον Πάροχο ή/και το
Φυσικό Πρόσωπο.
Κατανοώ ότι:
i.
οποιαδήποτε στοιχεία αποστέλλονται προς τα Φυσικά Πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων
των συμβάσεων και των λογαριασμών), στο πλαίσιο της Δράσης, μπορεί να χρειαστεί να
ελεγχθούν από το ΤΗΕ για λόγους παρακολούθησης και ελέγχου της Δράσης.
ii.
το ΤΗΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη Δράση, θα διατηρεί σε ηλεκτρονική ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της Δράσης.

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

Ημερομηνία

Υπογραφή / σφραγίδα Παρόχου
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Επισυναπτόμενα έγγραφα:
α. Έγγραφο πιστοποίησης νόμιμου εκπροσώπου Παρόχου (ως Προσάρτημα Α1)
β. Γραπτή Δήλωση για τον έλεγχο σώρευσης του Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De
Minimis) (ως Προσάρτημα Α2)
γ. `Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (ως Προσάρτημα Α3)
δ. Προτεινόμενα Προγράμματα Υπηρεσιών (ως Προσάρτημα Α4)
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